
УКРАЇНА
СОСНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

( п’ята сесія восьмого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я № 5 - 2 8 0 - V I I I

23 лютого 2021 р.

смт Сосниця

Про звіт по виконанню
бюджету Лавської
сільської ради за 2020 рік

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, статті 59, 61 Закону України “Про

місцеве самоврядування в Україні”, ст. 80, п. 4 Бюджетного кодексу України,

селищна рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити звіт про виконання бюджету Лавської сільської ради за 2020 рік:

по доходах у сумі 1 138 514 гривень, у тому числі по доходах загального фонду

сільського бюджету  в сумі 1 138 509 гривень та по доходах спеціального фонду

сільського бюджету в сумі 5 гривень;

по видатках у сумі 1 610 442 гривень, у тому числі по видатках загального

фонду сільського бюджету в сумі 1 594 962 гривень,  видатках спеціального

фонду сільського бюджету в сумі 15 480 гривень.

2. Додатки № 1,2 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

3 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію

селищної ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та

культурного розвитку громади.

Селищний голова Андрій ПОРТНИЙ



Додаток № 2

до рішення 5 сесії 8 скликання
селищної ради
від 23.02.2021 р.

Код ФКВКБ3

Найменування видатків згідно із бюджетною класифікацією Призначено на рік Призначено на рік з
урахуванням змін

Виконано за  2020

рік

% виконання до
річного

призначення

% виконання до
уточнених
призначень

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності обласної ради,

районної ради, районної у місті ради (у разі її
створення), міської, селищної, сільської рад 879700,00 1027930,00 981151,95 111,5 95,4

1080

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення 11000,00 11000,00 7000,00 63,6 63,6

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури,

клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 123281,00 400281,00 389770,42 316,2 97,4

0620 Організація благоустрою населених пунктів 47519,00 74419,00 54439,30 114,6 73,2

0540
Охорона та раціональне використання природних
ресурсів 10000,00 10000,00 0,00 0,0 0,0

0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 41000,00 90600,00 90600,00 221,0 100,0

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на
виконання програм соціально-економічного розвитку
регіонів 0,00 72000,00 72000,00 100,0

Разом по загальному фонду 1071500 1523630 1432362 133,7 94,0

#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Разом по загальному фонду з трансфертами 1112500 1686230 1594962 143,4 94,6

Разом по спеціальному фонду 10000 25480 15480 154,8 60,8

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури,

клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 0,00 15480,00 15480,00 100,0

0620 Організація благоустрою населених пунктів 10000,00 10000,00 0,00 0,0 0,00180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
Всього видатків загального та спеціального фонду 1122500 1711710 1610442 143,5 94,1

                    Виконання  Лавського сільського бюджету за  2020 рік по видатках


